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MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ
KULTURY FIZYCZNEJ
30-003 Kraków, ul. Śląska 5 lok. 1
tel.: (0-12) 423-46-68 fax: (0-12) 423-46-68
www.mzskf.krakow.pl
e-mail: mzskf@mzskf.krakow.pl
NIP 675-12-19-067

REGON 357069297

W dniu 24 maja 2012 roku przekazano do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zamówieniu, którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartości
kwoty 200 000 €.
Ogłoszenie zostało opublikowane w tymże publikatorze w dniu 24 maja 2012 roku pod numerem
171244 - 2012.
W dniu 24 maja 2012 roku wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.mzskf.krakow.pl
W okresie trwającym od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych do upływu terminu składania ofert udostępnia się na stronie internetowej
www.mzskf.krakow.pl

SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwaną, dalej także SIWZ. na:

dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb
organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jedenastu zadań:
Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu do boksu.
Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu do hokeja na trawie.
Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu do gimnastyki sportowej.
Zadanie nr 4 – Dostawa sprzętu do lekkiej atletyki.
Zadanie nr 5 – Dostawa sprzętu do pięcioboju nowoczesnego.
Zadanie nr 6 – Dostawa sprzętu do pływania.
Zadanie nr 7 – Dostawa sprzętu do rugby.
Zadanie nr 8 – Dostawa sprzętu do pomiarów sportowych.
Zadanie nr 9 – Dostawa sprzętu do tenisa ziemnego.
Zadanie nr 10 – Dostawa sprzętu i wyposażenia reklamowego.
Zadanie nr 11 – Dostawa sprzętu i wyposażenia do strzelectwa sportowego
Termin składania ofert upływa w dniu 1 czerwca 2012r. o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 czerwca 2012r., początek o godzinie 10:30.
Zatwierdził:
Prezes Zarządu
Małopolskiego Związku Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej
kierownik zamawiającego
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Postanowienia ogólne.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zostało przygotowane i jest prowadzone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (PZP – tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
oraz w oparciu o przepisy aktów wykonawczych obowiązujących w dniu wszczęcia
postępowania.
Przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym w odpowiedzi na publiczne
ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej, o której mowa w szczególności
w art. 91a÷91c PZP.
Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie części
zamówienia co nie ogranicza Wykonawcy do złożenia oferty na wykonanie zamówienia
w całości lub na konkretnie wybrane Zadania. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty
wariantowej, tzn. przewidującej odmienny niż określony w niniejszej SIWZ, sposób
wykonania zamówienia.
Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Zamawiający informuje, że, zezwala na udział w realizacji
zamówienia publicznego podwykonawców.
W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego nie przewiduje się możliwości
udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 PZP. Nie
przewiduje się zawarcia umowy ramowej w rozumieniu art. 99÷101 PZP.
Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie postanowienia SIWZ, które dotyczą jego
powinności. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty wraz z wymaganymi dokumentami i w zakresie jego odpowiedzialności leży powzięcie
- zgodnie z obowiązującym prawem - wiadomości niezbędnych do przygotowania
dokumentacji ofertowej, a także do podpisania umowy. Zamawiający nie zwraca
wykonawcom kosztów udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Zamawiający informuje, że dla udziału w postępowaniu nie jest wymagane wniesienie
wadium.

1. Przedmiot, sposób i terminy wykonania zamówienia; okres obowiązywania umowy.
Dla wszystkich jedenastu wydzielonych Zadań (części) przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia sportowego oraz reklamowego dla
potrzeb organizowanych przez Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
zawodów sportowych w ramach XVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich
„Małopolska 2012”, spełniających wymogi i parametry techniczne według określonych
parametrów technicznych i użytkowych oraz ilościowych określonych i opisanych w dalszej
części SIWZ. Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie do lokalizacji
wskazanych w opisach poszczególnych części (Zadań). Zamówienie obejmuje również
zapewnienie bezpłatnych: serwisu i przeglądów okresowych, zalecanych przez producenta i
wynikających z udzielonego okresu gwarancji (dotyczy to sprzętów i wyposażenia objętych
gwarancjami w przypadku gdy producent wymaga takich przeglądów dla zachowania
gwarancji).
Zadanie nr 1 – Dostawa sprzętu do boksu.
Lp. Opis elementu
1
Ring bokserski wg specyfikacji: musi spełniać wymagania regulaminowe Polskiego
Związku Bokserskiego i oraz Światowej Federacji Boksu Amatorskiego AIBA
(Technical & Competition Rules AIBA – ostatnia aktualizacja 27.03.2012 r. –
Appendix H: Ring Specifications and Guidelines);
2
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1 kpl.
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wymiary zewnętrzne ringu 6,5 x 6,5 x 1m; powinien być zbudowany z lekkiej
konstrukcji metalowo – drewnianej, poszczególne elementy składowe łatwe w
transporcie i łączone w sposób umożliwiający szybki montaż (bez użycia śrub),
elementy metalowe pomalowane farbą antykorozyjną zgodnie z obowiązującą
kolorystyką; podłoga ringu wykonana z płyt ze sklejki łączonych „na felc”;
grubość nawierzchni ringu ma być zgodna z przepisami AIBA i PZB,
mata ringu ma być wykonana z materiału przeciw poślizgowego o gramaturze
550g/m2 i wytrzymałości na rozerwanie DIN 53 354 przy minimalnej sile 2500
N/50mm, powinna posiadać certyfikat; filc do pokrycia płyt drewnianych powinien
posiadać certyfikat; liny ringu wykonane z polipropylenu o średnicy splotu 32 mm i
odporne na zrywanie przy minimalnej sile 13200 daN, powinny posiadać certyfikat;
elementy ringu powinny mieć możliwość montażu reklam w zakresie
dopuszczalnym przepisami AIBA i PZB; narożniki 4 szt. zgodnie obowiązującą
kolorystyką; w komplecie 3 szt. schodków z możliwością montażu z każdej strony
ringu.
2
Rękawice i kaski bokserskie wg specyfikacji:
posiadające certyfikat AIBA (np. firmy Top Ten lub inne równoważne o nie gorszych
parametrach);
kaski w kolorze czerwonym 5 szt. o rozmiarach: S – 2 szt., M – 2 szt., L – 1 szt.;
kaski w kolorze niebieskim 5 szt. o rozmiarach: S – 2 szt., M – 2 szt., L – 1 szt.;
Rękawice bokserskie o gramaturze 10 uncji w kolorze: czerwonym 5 par, niebieskim
5 par.
Dostawa nastąpi do Miasta Solnego w Wieliczce, ul. Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

10 szt.
10 par

Zadanie nr 2 – Dostawa sprzętu do hokeja na trawie.
Lp. Opis elementu
Ilość
1
4 szt.
siatka na bramkę do hokeja na trawie, wg specyfikacji:
wykonana z bezwęzłowego polipropylenu o średnicy 4 mm, krawędź oczka 4,5 x 4,5
cm, wymiar siatki 3,66 x 1,8 m, głębokość: góra 0,9 m, dół 1,2 m; kolor: zielony (np.
firmy Huck lub inna równoważna o nie gorszych parametrach).
2
2 kpl.
numeratory zmiany zawodnika, wg specyfikacji:
tabliczki drewniane lub metalowe z rękojeścią, zawierające numery po obydwu
stronach oraz dodatkowo w stopce rękojeści; wielkość numeru winna zapewnić
widoczność dla zawodników minimum z 60 m; 20 szt. tabliczek z nr od 1 do 20
umieszczonych w drewnianej skrzynce w odstępach zapewniających łatwość
wyciągania i wkładania.
Dostawa nastąpi do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Siemianowicach Śląskich
Kompleks Siemion, ul. Olimpijska 2, 44-100 Siemianowice Śląskie.
Zadanie nr 3 – Dostawa sprzętu do gimnastyki sportowej.
Lp. Opis elementu
Ilość
1
poręcze symetryczne, wyczynowe, wg specyfikacji: kompletny przyrząd (bez 1 kpl.
materacy ochronnych) posiadający certyfikat FIG; wykonany zgodnie z wymogami
FIG Apparatus Norms Version 2011 MAG z dnia 01.01.2009 r.
Dostawa nastąpi do Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, al. Jana Pawła II 78,
31-571 Kraków (hala gimnastyczna)
Zadanie nr 4 – Dostawa sprzętu do lekkiej atletyki.
Lp. Opis elementu
1
kamera boczna do identyfikacji zawodników, wg specyfikacji: kamera musi
współpracować z posiadanym przez Zamawiającego systemem fotofiniszu
FinishLynx; rejestrująca obraz w kolorze, minimalnie 30 kl/s przy rozdzielczości
minimum 760 x 608 px; maksymalna rozdzielczość 1280 x 1024 px przy minimum
15 kl/s; kamera obsługiwana z oprogramowania FinishLynx; do kamery dołączony
obiektyw o zmiennej ogniskowej 5 – 50 mm; statyw o wysokości minimum 180 cm;
zasilacz sieciowy 220-240 V z kablem do połączenia z kamerą oraz kabel
3

Ilość
1 kpl.
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sygnałowy do połączenia z systemem pomiarowym o długości min. 30 m.
elektroniczny system startowy, wg specyfikacji: współpracujący z fotofiniszem 1 kpl
firmy FinishLynx poprzez łącze kablowe lub system radiowy; generujący sygnał
akustyczny imitujący strzał i inny dźwięk np. gong (wybór rodzaju dźwięku) oraz
sygnał świetlny (błysk);
w zestawie: urządzenie wyzwalające z generatorem sygnału świetlnego (pistolet) z
kablem sygnałowym minimum 10 m; głośnik ze wzmacniaczem, statywem,
zasilaniem akumulatorowym i zasilaczem sieciowym 220-240 V; słuchawki z
mikrofonem dla startera podłączane do urządzenia wyzwalającego.
3
10 szt.
blok startowy wyczynowy, wg specyfikacji:
posiadający certyfikat IAAF, przeznaczony tylko na nawierzchnię tartanową,
wykonany z wyciskanego aluminium anodowanego, posiadający ergonomiczny
kształt oparć z 5-ma zakresami pochylenia oraz 15-ma zakresami wzajemnego ich
położenia; wyposażony w szeroki uchwyt umożliwia wygodne przenoszenie bloku;
kolce bloku pochylone pod odpowiednim kątem do tyłu bloku (mniejszym niż 90 st),
zapewniające mocniejsze wbicie w tartan i większą stabilność bloku przy starcie
zawodnika.
4
4 szt.
wózek do przewozu płotków lekkoatletycznych, wg specyfikacji:
przystosowany do przewozu 20 płotków wyczynowych; wykonany z aluminium
anodowanego na kolor srebrny; posiadający cztery koła; wyposażony w uchwyt do
ręcznego przemieszczania oraz zaczep do dyszla wózka akumulatorowego.
5
24 szt.
kasety numeryczne, wg specyfikacji:
wymiar kasety: 33,5 x 19,5 x 2,5 cm; zawierająca wewnątrz przesuwane paski
poziome z elementami cyfr od 0 do 9; wykonana z odpornego na wodę materiału,
hermetyczna chroniąca wnętrze przed deszczem; przystosowana do montażu w
ręcznych tablicach wyników; kolor cyfry: czarny 19 szt., czerwony 5 szt.
6
urządzenie do zbierania wody, wg specyfikacji: przeznaczone do zastosowania na 2 szt.
płaskich powierzchniach np. bieżnia tartanowa, boiska trawiaste naturalne i
sztuczne, itp.; konstrukcja wykonana z metalu zabezpieczona powłoka
antykorozyjną np. cynkową, składająca się z wózka (na dwóch kołach), na którym
umieszczony jest zbiornik na wodę o pojemności ok. 40 l oraz bębna, na który
nałożona jest gąbka chłonąca wodę; do gąbki przylega wałek odciskający wodę o
regulowanym docisku; urządzenie musi posiadać rączkę przytwierdzoną do obu
boków, zapewniającą łatwe jego prowadzenie i zwrotność; zbieranie wody
przebiega w sposób samoczynny po przejechaniu urządzeniem „do przodu”;
zebrana woda, którą nasiąka gąbka na bębnie, odciskana jest poprzez wałek i
wlewana po rynience do zbiornika.
Dostawa poz. 1 i 2 nastąpi do Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, ul.
Śląska 5/1, 30-003 Kraków;
poz. 3, 4, 5, 6 do Wojskowego Klubu Sportowego Wawel, ul. Podchorążych 3, 30-084
Kraków.
2

Zadanie nr 5 – Dostawa sprzętu do pięcioboju.
Lp. Opis elementu
1
Pistolet pneumatyczny do konkurencji strzeleckich w pięcioboju, wg
specyfikacji: pistolet wyczynowy, musi posiadać wymagane przepisami
wewnętrznymi atesty i dopuszczenie do strzelania podczas oficjalnych zawodów
sportowych w pięcioboju nowoczesnym; kaliber: 4,5 mm, energia wylotowa pocisku
E < 7,5 J; całkowita masa pistoletu maksymalnie 1500 g; opór spustu nie mniej niż
500 g; wymiary maksymalne nie mogą przekraczać: 420 x 200 x 50 mm;
gwintowana lufa; regulowane przyrządy celownicze w pionie i poziomie z dodatkową
regulacją odchylenia szczerbiny od położenia pionowego w lewo lub w prawo o kąt
15 stopni; drewniana rękojeść z regulowaną półką; język spustowy regulowany w
trzech płaszczyznach oraz w długości.
Dostawa nastąpi do Uczniowskiego Klubu Sportowego Sokół-Mościce Tarnów,
ul. Zbylitowska 7, 33-101 Tarnów.

4
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1 szt.

Numer sprawy: MZSKF/ZP -05/05/2012

Zadanie nr 6 – Dostawa sprzętu do pływania.
Lp. Opis elementu
Ilość
1
Tablica wyników – przenośna wg specyfikacji: tablica musi współpracować z 1 kpl.
systemem elektronicznego pomiaru czasu Omega Ares 21 swimming; tablica składa
się z dwóch modułów, a każdy moduł musi posiadać 1 linię alfanumeryczną i 4 linie
numeryczne; maksymalne wymiary jednego modułu nie mogą przekraczać:
szerokość: 180 cm, wysokość: 115 cm, głębokość: 10 cm, a masa jednego modułu
nie może przekroczyć 30 kg; konstrukcja tablicy musi być odporna na wibracje przy
transporcie oraz zachlapanie podczas użytkowania na pływalni. Konstrukcja musi
zapewniać łatwość przenoszenia; moduły tablicy muszą być montowane centralnie
na stojakach trójnożnych zapewniających stabilne użytkowanie. Niedopuszczalne
jest zastosowanie dodatkowych konstrukcji (stelaża) do montażu tablicy. Po
zamontowaniu na stojaku, minimalna wysokość dolnej krawędzi tablicy nad podłogą
musi wynosić 80 cm; znaki (cyfry i litery) we wszystkich wierszach muszą być
złożone z diod LED w kolorze czerwonym lub pomarańczowym o dużej jasności
świecenia, wysokość każdego znaku musi wynosić minimum 15 cm; wiersze
numeryczne w każdym module muszą posiadać minimum po osiem cyfr każdy
pogrupowane w następujący sposób: 1 cyfra MIEJSCE, 1 cyfra TOR, 6 cyfr CZAS w
formacie mm:ss.00 (grupy winny być oddzielone wolną przestrzenią; wiersz
alfanumeryczny w każdym module musi posiadać minimum 15 znaków; znaki
alfanumeryczne w pierwszym module (od lewej) muszą być przysunięte do prawej
krawędzi modułu, a znaki alfanumeryczne w drugim module muszą być przysunięte
do lewej krawędzi, aby w całości tworzyć jeden ciąg 30 znaków; moduły zasilane
napięciem 220-240 V, a całkowity maksymalny pobór mocy całej tablicy nie
powinien przekraczać 1000W;
tablica musi odbierać dane z urządzania pomiarowego Ares 21 wg protokołu RS485
w standardzie UNT4; dodatkowo w komplecie muszą znajdować się 2 szt. stojaków
trójnożnych, kabel sygnałowy do połączenia tablicy z systemem pomiarowym o
długości minimum 75 m zawinięty na bębnie zapewniającym łatwość rozwijania i
zwijania.
Dostawa nastąpi do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu (kryta pływalnia),
32-600 Oświęcim, ul. Chemików 2.
Zadanie nr 7 – Dostawa sprzętu do rugby.
Lp. Opis elementu
1
Osłona na słupki bramkowe do rugby – 2 szt., wg specyfikacji: osłona na słupki o
długości 2000 mm; wykonana z pianki o grubości 50 mm, pokryta materiałem PCV
odpornym na rozerwania; elastyczna, umożliwiająca wygodne osłonięcie słupków o
owalnym profilu 100 x 120 mm łączona za pomocą taśm rzepowych (osłona w
kształcie graniastosłupa); musi posiadać certyfikat zgodności i spełniać wymagania
bezpieczeństwa zawarte w PN-EN 913:1999, PN-EN 1271:2006.
2
chorągiewka do wyznaczania boiska do rugby, wg specyfikacji: zgodna z
przepisami IRB i PZR do zastosowania w sporcie rugby; wykonana z poliwęglanu o
średnicy ok. 50 mm i wysokości ok. 150 cm, profesjonalna, uchylna, przegubowa,
mocowana w dołączonej tulei.
3
wózek do wyznaczania linii boiskowych na mokro, wg specyfikacji:
zawierający zbiornik na min.10 litrów farby; wyposażony w metalową ręczną
pompkę, manometr oraz wysokiej jakości zawór; obsługiwany ręczną dźwignią;
stabilna stalowa rama malowana lub z powłoką antykorozyjną (ocynkowana)
zapewniająca odporność na zmienne warunki pogodowe; regulacja wysokości i
szerokości dyszy, tak aby szerokość malowanej linii wynosiła od 50 do 120 mm;
kierunek malowania – do przodu; do wózka dołączone niezbędne materiały startowe
do rozpoczęcia malowania.
4
piłka meczowa do rugby,wg specyfikacji: rozmiar 5; trójwarstwowa, wykonana z
polibawełny, skóry i bawełnianego laminatu; zewnętrzna warstwa oddziaływująca,
zapewniającą optymalne przenoszenie energii między butem a piłką; wentyl
pęcherza poprawiający aerodynamikę; szyta ręcznie (np. Gilbert Barbarinan 5 lub
5

Ilość
4 kpl.

20
kpl.

1 kpl.

8 szt.
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inna równoważna o nie gorszych parametrach).
Dostawa nastąpi do Rugby Club Gorce, Raba Niżna 308; 34-730 Mszana Dolna.
Zadanie nr 8 – Dostawa sprzętu do pomiarów sportowych.
Lp. Opis elementu
1
stoper ręczny, wg specyfikacji: czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny,
wyświetlający w dwóch wierszach wyniki i w trzecim wierszu tryb pomiaru/odczytu
danych; dwa wiersze wyświetlające wynik w rozdzielczości gg:mm:ss.00; cyfry „mm”
oraz „ss” o wymiarze min. 6 mm w każdym z wierszy, cyfry „gg” oraz „00” o
wymiarze minimum 4 mm w każdym z wierszy; znaki wyświetlające tryb
pomiaru/odczytu o wymiarze minimum 4 mm pogrubione; pamięć min. 100
pomiarów okrążeń; trzy tryby pomiaru: LAP: w pierwszej linii wyświetlany biegnący
czas od początku pomiaru, w drugiej – czas zmierzonego ostatniego okrążenia;
SPL: w pierwszej linii wyświetlany biegnący czas od początku pomiaru, w drugiej –
łączny czas zmierzonych wszystkich okrążeń; RLP: w pierwszej linii wyświetlany
biegnący czas aktualnego okrążenia, w drugiej – czas zmierzonego ostatniego
okrążenia; podczas odczytu wyników po zatrzymaniu pomiaru (RECALL) w linii
trybu pomiaru wyświetlana jest nr okrążenia, a w pierwszej linii pomiaru czas łączy
wszystkich okrążeń do danego nr, a w drugiej linii – czas danego nr okrążenia;
kolejność wyświetlania poszczególnych linii jest dowolna z zastrzeżeniem, iż linie
wyświetlające wyniki muszą być obok siebie (1-2 lub 2-3); dodatkowo tryb zegara
(12/24h) z wyświetlaniem daty w formacie rr:mm:dd lub dd:mm:ss oraz dnia
tygodnia (może być skrót i w języku angielskim); sygnał dźwiękowy po naciśnięciu
każdego z guzików (z możliwością wyłączenia); tryb ECO wyłączający wyświetlacz
po dłuższej bezczynności urządzenia; guziki START/STOP pomiaru oraz
LAP/SPLIT/RESET pomiaru powinny uruchamiać pomiar po przekroczeniu tzw.
„progu oporu” (podczas wciskania przycisku wyczuwalny wyraźny opór, po
pokonaniu którego rozpoczyna się pomiar i słyszalne jest kliknięcie), celem
wyeliminowania przypadkowego uruchomienia pomiaru poprzez trącenie guzika lub
zaliczenia tzw. „podwójnego kliknięcia”; obudowa stopera wykonana z tworzywa np.
ABS lub innego charakteryzującego się dużą udarnością, twardością i odpornością
na zarysowania, symetryczna w kształcie (kolista, kwadratowa lub, pięciokątna o
łagodnych półokrągłych narożnikach), w jednolitym kolorze, guziki w kolorze innym
niż obudowa, guziki START/STOP i LAP/SPLIT/RESET wyraźnie odstające od
obudowy umieszczone w górnej części (w narożnikach obudowy kwadratowej lub
pięciokątnej) symetrycznie względem guzika RECALL umieszczonego na szczycie
stopera lub w połowie długości górnego boku (obudowa kwadratowa lub
pięciokątna); guzik zmiany trybu pracy MODE powinien znajdować się tuż pod
wyświetlaczem. obudowa stopera wodoodporna do 5 bar; stoper powinien posiadać
otwór z zamontowanym miękkim sznurkiem do zawieszenia na szyi i regulowanym
plastikowym ściągaczem obejmującym równolegle sznurki; w zestawie miękki futerał
zapinany na zamek mieszczący stoper ze sznurkiem oraz z możliwością
wypuszczenia sznurka na zewnątrz; maksymalna średnica lub przekątna obudowy
stopera (łącznie z przyciskami) nie może przekroczyć 7,5 cm, a grubość 2 cm.
2
stoper stolikowy, wg specyfikacji: stabilna podstawa z pionową obudową z
wyświetlaczem (może być lekko pochylona do tyłu w celu zapewnienia optymalnej
widoczności wyświetlacza) wykonana z tworzywa np. ABS lub innego
charakteryzującego się dużą udarnością, twardością i odpornością na zarysowania;
całkowita wysokość stopera od 15 do 18 cm, szerokość podstawy od 12 do 14 cm,
głębokość podstawy od 12 do 14 cm; pomiar wyświetlany w jednym wierszu
składającym się z 6 cyfr, podstawowy format wyświetlania to g:mm:ss.0; cyfry „mm”
oraz „ss” o wymiarze minimum 20 mm, a cyfry „h” i „0” o wymiarze minimum 8 mm;
możliwość wyświetlania pomiaru w minutach w formacie mmmm,00, przy
zachowaniu rozmiaru cyfr na odpowiednich pozycjach; w drugim wierszu
wyświetlane informacje o trybie pracy i pozostałych nastawach urządzenia;
dopuszcza się przeniesienie pierwszej cyfry z wiersza pomiaru („g”) do wiersza
drugiego (funkcyjnego); dopuszcza się także odwrócenie kolejności wierszy na
6
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wyświetlaczu; dwa niezależne moduły pomiarowe (uruchamiane i zatrzymywane
poprzez osobne przyciski lub jednocześnie poprzez inny przycisk), odmierzające
czas od „0” „w górę” lub od określonej wartości „w dół” do „0” (ustawiane każdy
osobno „w górę” lub „w dół”); w przypadku odliczania „w dół” możliwość ustawienia
automatycznego powtórzenia odliczania (tylko w przypadku ustawienia obu
pomiarów do odliczania „w dół”), podczas odliczania „w dół” urządzenie winno
wydawać krótki sygnał dźwiękowy (ok. 100 ms) na -3, -2 i -1 sekundę przed
osiągnięciem „0”, a po osiągnięciu „0” dłuższy sygnał dźwiękowy; guziki sterujące
winny być umieszczone w podstawie urządzenia (dopuszcza się umieszczenie
jednego przycisku funkcyjnego odpowiadającego za reset bieżącego pomiaru w
innej części urządzenia); pełny reset jednocześnie obu trybów pomiarowych oraz
czyszczenie pamięci urządzenia winno odbywać się poprzez równoczesne
wciśnięcie dwóch przycisków; waga urządzenia nie powinna przekraczać 400 g;
urządzenie zasilane bateryjnie (baterie w zestawie); winno być przystosowane do
pracy na zewnątrz w szerokim zakresie temperatur od -10 st. do +50 st.
Dostawa nastąpi do Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, 30-003
Kraków, ul. Śląska 5/1.
Lp. Opis elementu
Ilość
1
waga elektroniczna z atestem, wg specyfikacji: waga medyczna przeznaczona do 6 szt.
pomiary masy człowieka; do wykorzystania podczas zawodów sportowych do
pomiary masy zawodników – musi posiadać stosowny atest; nośność: minimum
150 kg; dokładność pomiaru: 0,1 kg; pomiar masy elektroniczny prezentowany na
wyświetlaczu ciekłokrystaliczny zamontowanym na wysięgniku w odległości od 90
do 120 cm od podestu; wbudowana poziomica lub inny wskaźnik zapewniający
możliwość prawidłowego ustawienia i przygotowania wagi do pracy; przycisk
tarowania wagi przed pomiarem; możliwość zatrzymania wyniku pomiaru na
wyświetlaczu do momentu resetu/tarowania; zasilanie z baterii (w komplecie) lub
zasilacza sieciowego 220-240 V.
Dostawa nastąpi do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gorlicach, ul. Sportowa 9, 38-300 Gorlice
– 3 szt.,
Uczniowskiego Klubu Sportowego Koryo przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mszanie
Dolnej, ul. Sienkiewicza 2, 34-733 Mszana Dolna – 3 szt.
Zadanie nr 9 – Dostawa sprzętu do tenisa ziemnego.
Lp. Opis elementu
Ilość
1
siatka do tenisa, wg specyfikacji: profesjonalna, najwyższej jakości, spełniająca 5 szt.
certyfikat European Seal of Approval DIN EN 1510, wykonana z polietylenu o
grubości splotu 3,2 mm i krawędzi oczka 4,5 cm, dodatkowe wzmocnienie górnych
pięciu rzędów splotu siatki oraz poczwórnie szyta opaska z wytrzymałej taśmy do
montażu linki napinającej, dodatkowo pozostałe krawędzie obszyte taśmą, oczka
siatki powinny mieć stabilny kształt i nie ulegać przesunięciu podczas użytkowania;
długość siatki: 12,72 m, szerokość: 1,07 m, w komplecie linka stalowa o długości:
13,20 m; przeznaczona do użytku zewnętrznego, kolor czarny;
2
linie do wyznaczania kortu, wg specyfikacji: profesjonalne, przeznaczone do 5 kpl.
kortów ziemnych w szczególności ceglanych, wykonane z najwyższej jakości
wytrzymałego i elastycznego, perforowanego tworzywa PCV; szerokości linii:4 i 5
cm, w tym 4 rolki po 24 m – 4 cm, 1 rolka 22 m – 4 cm, 1 rolka 17 m – 4 cm, 1 rolka
13 m – 5 cm); w komplecie kołki stalowe, podkładki i zaczepy do montażu linii; kolor
biały (firmy Speziala lub równoważne o nie gorszych parametrach).
Dostawa nastąpi do Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3;
30-084 Kraków.
Zadanie nr 10 – Dostawa sprzętu i wyposażenia reklamowego.
Lp. Opis elementu
1
zadaszenie pneumatyczne wg specyfikacji: kształtem zbliżone do wycinka sfery
(ćwiartka) możliwość otwartego tyłu; wymiary wewnętrzne: szerokość 12 m,
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wysokość: 6 m, głębokość 7 m, grubość płaszcza sfery 1,5 m (dopuszcza się
tolerancję wymiarów +/- 10 % przy zachowaniu wagi maksymalnej); wykonane z
odpornej na uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zarysowania) tkaniny poliestrowej
powleczonej PCV; wewnątrz zamontowany wentylator zasilany napięciem
sieciowym 220-240 V o wydajności zapewniającej całkowite napełnienie podium w
czasie do 30 min; maksymalna waga nie może przekroczyć 210 kg;
w komplecie zestaw linek i śledzi mocujących oraz torba z PCV do transportu;
kolor zadaszenia i grafika nadruku zostaną określone w momencie podpisania
umowy.
2
balon reklamowy 6 m – wg specyfikacji: kształt balonu: kula lekko wydłużona ku 1 kpl.
dołowi o średnicy w płaszczyźnie pionowej ok. 4,3 m (+/- 10 %), osadzona na
walcowatej podstawie o średnicy podstawy ok. 2,1 m (+/- 10 %) i wysokości ok. 1,7
m (+/- 10 %), wysokość całkowita balonu minimum 6 m; wykonany z odpornej na
uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zarysowania) tkaniny poliestrowej powleczonej
PCV; wewnątrz balonu w podstawie zamontowany wentylator zasilany napięciem
220-240 V o mocy ok. 250 W i wydajności zapewniającej całkowite napełnienie
balonu do 15 min; nadruk logotypów na 3 połaciach czaszy balonu w jednakowym
odstępie (logotyp kwadratowy wg dołączonego wzoru – szerokość nadrukowanego
logotypu winna wynosić minimum 1/12 obwodu czaszy w płaszczyźnie poziomej w
najszerszym miejscu), na pozostałych trzech połaciach wszyte rzepy umożliwiające
montaż dodatkowych, kwadratowych banerów reklamowych o wymiarach jak
nadrukowany logotyp; maksymalna waga balonu nie może przekroczyć 60 kg ;
w komplecie: dodatkowe 3 kwadratowe banery reklamowe (wg dołączonego
projektu) z nadrukowanymi logotypami oraz wszytymi rzepami o rozmiarach jw.;
zestaw linek i śledzi mocujących oraz torba z PCV do transportu.
3
balon reklamowy 4 m – wg specyfikacji: kształt balonu: kula lekko wydłużona ku 5 kpl
dołowi o średnicy w płaszczyźnie pionowej ok. 2,9 m (+/- 10 %), osadzona na
walcowatej podstawie o średnicy podstawy ok. 1,4 m (+/- 10 %) i wysokości ok. 1,1
m (+/- 10 %), wysokość całkowita balonu minimum 4 m; wykonany z odpornej na
uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zarysowania) tkaniny poliestrowej powleczonej
PCV; wewnątrz balonu w podstawie zamontowany wentylator zasilany napięciem
220-240 V o mocy ok. 250 W i wydajności zapewniającej całkowite napełnienie
balonu do 10 min; nadruk logotypów na 3 połaciach czaszy balonu w jednakowym
odstępie (logotyp kwadratowy wg dołączonego wzoru – szerokość nadrukowanego
logotypu winna wynosić minimum 1/12 obwodu czaszy w płaszczyźnie poziomej w
najszerszym miejscu), na pozostałych trzech połaciach wszyte rzepy umożliwiające
montaż dodatkowych, kwadratowych banerów reklamowych o wymiarach jak
nadrukowany logotyp; maksymalna waga balonu nie może przekroczyć 45 kg ;
w komplecie: dodatkowe 3 kwadratowe banery reklamowe z nadrukowanymi
logotypami oraz wszytymi rzepami o rozmiarach jw.; zestaw linek i śledzi
mocujących oraz torba z PCV do transportu.
Dostawa poz. 1. nastąpi do Wojewódzkiego Ludowego Klub Sportowego Krakus, ul.
Moszyńskiego 9, 30-698 Kraków;
poz. 2. i 3. do WKS Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków.
Zadanie nr 11 – Dostawa sprzętu i wyposażenia do strzelectwa sportowego
Lp. Opis elementu
1
transporter tarcz na strzelnicę pneumatyczną 10 m., wg specyfikacji:
obudowa lakierowana wykonana z aluminium, wewnątrz płyta izolacyjna
zabezpieczająca urządzenia elektryczne, podstawa stalowa, umożliwiająca stabilny
montaż;
silnik o mocy minimalnej 30 W, cichy z regulacją szybkości obrotowej; dwa przyciski
sterujące (oddzielny włącznik dla każdego urządzenia), możliwość zatrzymania
tarczy w dowolnej odległości, dojazd do kulochwytu i sterownika – zatrzymanie
samoczynne z dokładnością do 1 mm;
rolki prowadzące na łożyskach; wózek z uchwytem regulowanym z możliwością
dopasowania do tarcz pistolet/karabin;
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kulochwyt z płytą tłumiącą i pojemnikiem na odbity od kulochwytu śrut, oddzielne
oświetlenie dla każdej tarczy.
1 kpl.
2
automatyczny system oceny tarcz i taśm strzeleckich, wg specyfikacji:
urządzenie musi rozpoznawać rodzaj tarczy lub taśmy strzeleckiej; winno
obsługiwać tarcze do rozmiaru 220 mm bez konieczności odpowiedniego ich
ustawiania (urządzenie winno czytać tarcze włożone pod dowolnym kątem);
urządzenie musi pracować samodzielnie, obsługiwane za pomocą minimum 4
przycisków i dokonujące automatycznej analizy przy pomocy zintegrowanego
oprogramowania, powinno podawać następujące dane: średnik wynik i liczbę
trafionych przestrzelin dla każdej serii osobno oraz wyniki całościowe; wynik
wyświetlany na wbudowanym wyświetlaczu LCD z możliwością druku na tarczach
za pomocą wbudowanej drukarki;
możliwość współpracy z komputerem za pośrednictwem złącza RS-232 lub
podłączenia do sieci LAN; urządzenie winno być kompatybilne z ogólnie dostępnymi
na rynku programami do oceny;
urządzenie musi posiadać certyfikat ISSF.
Dostawa nastąpi do Wojskowego Klubu Sportowego Wawel Kraków, ul. Podchorążych 3;
30-084 Kraków.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) odnoszące się wspólnie do przedmiotu zamówienia:
37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy, 37452000-1 Rakiety i sprzęt do sportów uprawianych na
kortach, 37430000-1 Sprzęt bokserski, 37431000-8 Ringi bokserskie, 18523000-1 Stopery,
38310000-1 Wagi precyzyjne
Wymagana gwarancja –
Dla wszystkich wydzielonych Zadań Zamawiający wymaga udzielenie gwarancji na minimum 24
miesiące.
Termin realizacji –
Zamawiający wymaga, aby zamówienie w:
Zadaniu nr 1 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 lipca 2012 roku;
Zadanie nr 2 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 lipca 2012 roku;
Zadanie nr 3 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 czerwca 2012 roku;
Zadanie nr 4 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 lipca 2012 roku;
Zadaniu nr 5 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 lipca 2012 roku;
Zadaniu nr 6 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 6 lipca 2012 roku;
Zadaniu nr 7 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 13 lipca 2012 roku;
Zadaniu nr 8 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 28 czerwca 2012 roku;
Zadaniu nr 9 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 6 lipca 2012 roku;
Zadaniu nr 10 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 czerwca 2012 roku;
Zadaniu nr 11 było zrealizowane w terminie nieprzekraczalnym do dnia 29 czerwca 2012 roku;
2. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie ci wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki
ustalone na podstawie art. 22 ust. 1 PZP. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia, po ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu
albo reprezentowania w tym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie tego zamówienia
publicznego. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne,
konsorcja) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, tzn. umowy odpłatnej
zawartej między zamawiającym a wykonawcą. W przypadku wystąpienia grupy wykonawców
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wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum albo spółka cywilna) żaden
wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia: - zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych
warunków.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia: - zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych warunków.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej: - zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowych
warunków.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie warunki wyżej określone Wykonawcy
mogą spełniać łącznie.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków w zakresie wskazanym w ust.
1-4 poprzez złożenie odpowiednich dokumentów wymienionych w Dziale 3. Zamawiający
dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału na dzień składania ofert na
podstawie analizy treści złożonych oświadczeń i dokumentów złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Dokumenty wymagane do złożenia w terminie składania ofert.
3.1. <Oferta> sporządzona zgodnie z treścią załącznika nr 1, zawierającą wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu zamówienia, obliczone w sposób opisany w pkt 4 SIWZ oraz
wymaganymi certyfikatami potwierdzającymi spełnienie warunków danych federacji, związków
dopuszczającymi zaoferowany sprzęt do wykorzystania w trakcie zawodów sportowych wraz z
załączonym dokładnym opisem oferowanego sprzętu i wyposażenia. Zamawiający dopuszcza
w tym zakresie zarówno opis własny Wykonawcy jak również możliwość załączenia wydruku
strony www producenta sprzętu. Z opisu tego musi wynikać w sposób precyzyjny i niebudzący
żadnych wątpliwości spełnienie warunków techniczno-użytkowych określonych przez
Zamawiającego.
3.2. <Oświadczenie> o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z treścią
załącznika nr 2.
3.3. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w Dz.2 ust.2 i ust. 3
polega na zdolnościach i zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione
w ust.3.2 składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie
3.5. W przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w Dz. 2
ust.2, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji
zamówienia, składa dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej w ust.3.2 również w
odniesieniu do tych przedmiotów.
3.6. W przypadku reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu przez pełnomocnika, Wykonawca
składa
wraz z ofertą pełnomocnictwo dla tej osoby – w oryginale lub notarialnie
poświadczoną kopię. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres uprawnień osoby
upełnomocnionej.
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3.7. Wykonawcy,

którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
a pełnomocnictwo składają wraz z ofertą.
3.8. Dokumenty składa się w oryginale lub kopii poświadczonej „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
3.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
3.10. Załączniki dołączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedstawione są
w formie wzoru graficznego. Wykonawca może przedstawić załączniki wg własnego układu
graficznego, lecz muszą one zawierać wszystkie wymagane zapisy i informacje, ujęte we
wzorach. W przypadku, gdy jakakolwiek część wymaganych załączników nie dotyczy
Wykonawcy, wpisuje on „NIE DOTYCZY” i dołącza do oferty.
3.11. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,
albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie,
chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia
i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
3.12. Wykonawca, który nie spełni wymagań ustalonych w pkt 8.2, dotyczących dokumentów
określonych w Dziale 3, nie spełni warunków ustalonych w Dziale 2, bądź złoży (np. zawrze
w ww. dokumentach) nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania oraz nie wykazali spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 8.3.c, d, a jego oferta będzie odrzucona, zgodnie
z pkt 8.5.e.
3.13. Zamawiający odrzuci każdą ofertę, której treść nie odpowiada treści SIWZ. Przesłanki
powodujące odrzucenie oferty zawarto w pkt 8.5.
4. Sposób obliczenia ceny.
Cena oferty jest ceną ryczałtową, za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować
kompletny przedmiot zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do obliczenia ceny oferty poprzez wypełnienie cenami
jednostkowymi poszczególnych pozycji z Formularza Cenowego. Następnie winien zsumować
kwoty z kolumny i przepisać uzyskany wynik do pozycji przewidzianej na cenę oferty brutto
w Formularzu Oferty. Cena ta zostanie odczytana w trakcie otwarcia ofert.
UWAGA: Kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie
Wykonawcy, wszelkie koszty (w tym cło, logistykę, ubezpieczenie itp.), opłaty, daniny publiczne
oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w szczególności zmiany kursu walut.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego rozbieżności pomiędzy ceną podaną
w Formularzu Oferty a sumą wynikającą z zsumowania cen podanych przez Wykonawcę
w Formularzu Cenowym, ceną oferty zostanie uznana cena uzyskana poprzez zsumowanie kwot
z Formularza Cenowego. Dla weryfikacji cen Zamawiający będzie korzystał z programu Microsoft
Excel z zastosowaniem działań matematycznych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku pominięcia pozycji w Formularzu Cenowym lub jej nie wycenienia, Zamawiający
nie będzie żądał wyjaśnień lub uzupełnień i uzna, że Wykonawca nie oferuje dostawy tej pozycji i
w tym przypadku oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.
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Wysokość wszystkich oferowanych cen nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
UWAGA:
Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą odbywać się będą wyłącznie w złotych polskich.
5. Sposób przygotowywania ofert i pozostałych dokumentów.
5.1. <oferta> oraz pozostałe dokumenty wymagane od wykonawców winny być sporządzone
w języku polskim, w formie pisemnej (trwały druk lub pismo odręczne), ściśle według
postanowień zawartych w SIWZ. Dopuszcza się składanie elektronicznych kopii dokumentów,
których mowa w pkt 3.2 i następne pod warunkiem, że będą one opatrzone przez Wykonawcę
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
5.2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę zawierającą jedną cenę za wykonanie przedmiotu
zamówienia w całości. Złożenie przez wykonawcę więcej niż jednej oferty spowoduje
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego wykonawcę.
5.3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. W celu czytelnego zamieszczenia odpowiedniej
ilości informacji załączniki do SIWZ można przetworzyć z zachowaniem ich wzorcowej treści.
<oferta> oraz pozostałe dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w pkt 3 muszą
być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
reprezentanta lub pełnomocnika wykonawcy.
5.4. Wykonawca, który zawarł w dokumentach ofertowych informacje stanowiące tajemnicę jego
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i chciałby
skutecznie zastrzec, że nie mogą być one udostępniane, powinien na końcu <oferty>
sporządzonej według załącznika nr 1 opisać, które informacje zawarte w dokumentacji
ofertowej nie mogą być udostępnione oraz wyrazić zgodę na ujawnienie zastrzeżonych
informacji, do wiadomości zamawiającego i osób, którym kierownik zamawiającego powierzył
wykonywanie czynności w postępowaniu.
5.5. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu swojej siedziby, a także
informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych
w ofercie. Nieprecyzyjne oraz podane inaczej niż na piśmie, zastrzeżenia i oświadczenia
dotyczące powyższej kwestii, nie będą skuteczne i nie mogą być respektowane przez
zamawiającego. Po upływie terminu składania ofert nie można zastrzec żadnych informacji
zawartych w ofertach.
5.6. Dokumentacja ofertowa, tj. <oferta> wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, powinna
stanowić zbiór kolejno ponumerowanych kartek zawierających treść, połączonych w sposób
uniemożliwiający łatwą dekompletację. Egzemplarz dokumentacji ofertowej należy zamknąć
w nieprzejrzystej kopercie w sposób uniemożliwiający jej otwarcie bez widocznych skutków
i zamieścić na zewnątrz pełną nazwę (firmę), adres (siedzibę) wykonawcy oraz opis:
Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
Dokumentacja ofertowa na dostawę sprzętu dla zawodów
Nie otwierać przed godziną 10:30 w dniu 1 czerwca 2012 r.
W przypadku dostarczenia później niż 1 czerwca 2012 r. do godz. 10:00 - nie otwierać w ogóle
5.7. Dokumenty zawierające informacje, o których mowa w pkt 5.4, należy umieścić w osobnym

wewnętrznym opakowaniu, przy czym strony powinny być ze sobą połączone i ponumerowane
z zachowaniem ciągłości numeracji stron dokumentacji ofertowej.
5.8. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez
siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie
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o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu
powinno być oznaczone zgodnie z pkt 5.6, z dopiskiem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
6. Miejsce i termin składania ofert wraz z wymaganymi dokumentami.
6.1. Wymagane od wykonawców dokumenty określone w pkt 3 i 5, w tym <ofertę>, należy złożyć
w formie pisemnej w Sekretariacie Małopolskiego Związku Stowarzyszeń Kultury Fizycznej w
Krakowie, ul. Śląska 5 lok. 1, w terminie upływającym 1 czerwca 2012 r. o godzinie 10:00.
Nie dopuszcza się przekazywania ofert wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami, w tym
oświadczeń, faksem lub drogą elektroniczną w jakiejkolwiek postaci elektronicznej.
Przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną dopuszczone jest na zasadach określonych
w pkt 5.1.
6.2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SIWZ. Dokonane w ten sposób zmiany uzupełnią treść SIWZ, przez co staną się
jej integralną częścią. Zamawiający niezwłocznie przekaże wszelkie zmiany treści SIWZ
wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści zmiany SIWZ na stronie
www.mzskf.krakow.pl
6.3. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu
jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający
przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ,
a także zamieści tę informację na stronie www.mzskf.krakow.pl. Jeżeli zmiana treści SIWZ
spowoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu, to zamawiający przekaże Biuletynowi
Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
6.4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert w przypadku wniesienia odwołania dotyczącego
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ.
6.5. Wszelkie prawa i zobowiązania zamawiającego oraz wykonawcy ustalone w odniesieniu do
terminu ustalonego pierwotnie - podlegają nowemu, tzn. przedłużonemu terminowi.
6.6. Koperty zawierające dokumentacje ofertowe, które zamawiający otrzymał po upływie terminu
określonego w pkt 6.1, zostaną - bez otwierania - zwrócone właściwym wykonawcom, po
upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
7. Prowadzenie postępowania; otwarcie ofert wraz z pozostałymi wymaganymi
dokumentami; termin związania ofertą.
7.1. W trakcie prowadzenia postępowania zostanie sporządzony pisemny protokół postępowania
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół wraz
z załącznikami, które stanowią oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski,
inne dokumenty i informacje składane przez Zamawiającego i wykonawców, jest jawny.
Z zastrzeżeniem pkt 5.3, 5.4, 5.7 wszystkie oferty są jawne od chwili ich otwarcia, natomiast
pozostałe załączniki do protokołu zamawiający może udostępnić po dokonaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej lub po unieważnieniu postępowania.
7.2. W dniu 1 czerca 2012 r. w siedzibie zamawiającego w Krakowie, ul. Śląska 5 lok. 1, odbędzie
się jawne otwarcie ofert złożonych wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami; początek godzina 10:30.
7.3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert upoważniony przedstawiciel poda łączną kwotę, jaką
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej oferty
zostaną podane i odnotowane w protokole postępowania, następujące informacje zawarte w
ofertach: · nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców · ceny ofert · okresy gwarancji ·
informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.
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7.4. Informacje, o których mowa w pkt 7.3, zamawiający przekaże niezwłocznie wykonawcom,

którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
7.5. Z zastrzeżeniem wynikającym z pkt 6.2 - 6.5, wykonawca jest związany ofertą przez okres 30
dni liczonych od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
7.6. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Ewentualne wniesienie odwołania po
upływie terminu składania ofert powoduje zawieszenie biegu terminu związania ofertą do
czasu ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania.
8.

Sprawdzanie wymaganych dokumentów, w tym ofert oraz sposób i kryteria oceny,
prowadzące do wyboru oferty najkorzystniejszej (dla każdego z Zadań oddzielnie).
8.1. Na żądanie zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie wykonawca ma obowiązek
przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie złożonych przez siebie dokumentów,
o których mowa w Dziale 3, jeżeli złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna
lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8.2. Zamawiający wezwie wykonawców,
którzy w terminie składania ofert nie złożyli
oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, o których mowa w Dziale 3, albo którzy złożyli
wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w ww. Dziale,
zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne
byłoby unieważnienie postępowania; złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia
i dokumenty, o których mowa w Dziale 3, powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego, nie później niż
w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8.3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, o których mowa
w art. 24 ust. 1 i 2 PZP, w szczególności wykonawców, którzy:
a) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 SIWZ
w związku z art. 22 ust. 1 PZP;
b) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi
w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudni uczciwej konkurencji;
c) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik
prowadzonego postępowania;
d) wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda
ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat
przed wszczęciem postępowania lub wypełnią normę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP;
e) zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidzianą prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
f) zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku,
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mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; powyższe
dotyczy: osób fizycznych, wspólników spółek jawnych, partnerów lub członków zarządu
spółek partnerskich, komplementariuszy spółek komandytowych i spółek komandytowo akcyjnych, urzędujących członków organu zarządzającego osób prawnych,
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, w stosunku, do
których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po
ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania
o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczeń poszczególnych
wykonawców. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
8.4. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie
jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z wyłączeniem poprawienia przez zamawiającego w ofercie
ewentualnych:
a) oczywistych omyłek pisarskich,
b) oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek. Za oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający przyjmie:
- omyłkę w obliczeniu ceny brutto oferty, polegającą na błędnym arytmetycznym
zsumowaniu cen jednostkowych podanych w formularzu cenowym.
c) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty
O dokonaniu jakiekolwiek z ww. poprawek zamawiający niezwłocznie powiadomi wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
8.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
a) oferta jest niezgodna z ustawą lub nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
b) treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 4 i pkt 8.4.c;
c) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; odrzucenie
w następstwie wykonania czynności, o których mowa w art. 90 ust. 1÷3 PZP;
e) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
f) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny nie dające się poprawić zgodnie z pkt. 4 i pkt. 8.4.
SIWZ;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 8.4.c.
W przypadku unieważnienia postępowania albo niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi równocześnie wykonawców niepodlegających wykluczeniu z udziału
w postępowaniu, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne
odrzucenia poszczególnych ofert.
8.6. Wybór oferty najkorzystniejszej dla poszczególnych zadań zostanie dokonany na podstawie
jednego kryterium:
Cena oferty brutto – 100%
Oferta nieodrzucona, złożona przez wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu,
zawierająca najniższą cenę określoną łącznie z VAT zgodnie z postanowieniami pkt 4,
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podaną w pkt 1 <oferty> złożonej wg wzorcowego Załącznika nr 1, otrzyma 100,00 pkt.
Pozostałe oferty uzyskają proporcjonalnie mniejszą liczbę punktów, obliczoną według wzoru:
najniższa cena spośród ofert podlegających ocenie
ocena punktowa =
• 100,00 pkt
cena oferty rozpatrywanej
8.7. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska równą sumę punktów (największą) Zamawiający
wezwie tych Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych. Ceny przedstawione w tych
ofertach nie mogą być wyższe niż w ofertach pierwotnych.
8.8. W następstwie zatwierdzenia przez kierownika zamawiającego propozycji wyboru oferty
najkorzystniejszej, zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, którego oferta otrzymała
największą końcową liczbę punktów. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty:
a) o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego
ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru a także punktację przyznaną oferentom
w kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,
c) o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni postępowania o udzielenie zamówienia,
podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
d) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego umowa
w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
a także zamieści informacje, o których mowa w lit. a, na stronie internetowej www.mzskf.krakow.pl
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
9. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy; zabezpieczenie należytego wykonania umowy; przesłanki powodujące
unieważnienie przetargu
9.1. Zamawiający niezwłocznie przekaże wybranemu wykonawcy zawiadomienie o wyborze jego
oferty. W powiadomieniu zostanie podana cena oferty, która jest ceną umowną, a także
zostaną określone miejsce i termin zawarcia umowy. Zamawiający wymaga, aby wykonawca
zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w załączniku nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
9.2. Wyznaczony termin zawarcia umowy nie będzie krótszy niż 5 dni od dnia przesłania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane
w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP (fax, poczta elektroniczna), albo 10 dni - jeżeli zostało
przesłane w inny sposób i nie przekroczy terminu związania ofertą.
9.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminów, o których mowa w pkt. 9.2 jeżeli:
- złożono tylko jedną ofertę,
- w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego wykonawcy.
9.4. Zamawiający nie będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od
wykonawcy, któremu udzieli zamówienia.
9.5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
powodujące unieważnienie przetargu.
9.6. Zamawiający unieważni przetarg nieograniczony, jeżeli:
1. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;
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2. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;
3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej
przewidzieć;
4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
O unieważnieniu postępowania przed upływem terminu składania ofert, zamawiający
równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne - wszystkich wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania po upływie terminu
składania ofert, zamawiający równocześnie zawiadomi - podając uzasadnienie faktyczne i prawne
- wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.
10. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy w toku postępowania.
10.1. W YKONAWCOM, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia
doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów
ustawy PZP, przysługuje odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności
podjętych przez ZAMAWIAJĄCEGO w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez
ZAMAWIAJĄCEGO czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy PZP.
10.2. Przed upływem terminu do składania ofert w przypadku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO
przepisów ustawy PZP środek ochrony prawnej wymieniony w pkt 10.1 przysługuje również
organizacjom zrzeszającym WYKONAWCÓW wpisanym na listę organizacji uprawnionych do
wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych.
10.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
10.4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
- odrzucenia oferty odwołującego.
10.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
10.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.
10.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 (fax,
poczta elektroniczna).
10.8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
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przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 PZP. W przypadku uznania zasadności
przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej,
informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na
wykonanie tychże czynności nie przysługuje odwołanie.
10.9. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
10.10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
10.11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
10.12. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
10.13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania
ofert lub termin składania wniosków.
10.14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
10.15. W przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
zwanych dalej „orzeczeniem".
10.16. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania,
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej,
na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja,
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
10.17. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia
doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a
jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
10.18. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało
rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.
10.19. Zamawiający lub Odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala
opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
10.20. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności
z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia
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sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 PZP, przez uczestnika, który przystąpił do
postępowania po stronie zamawiającego.
10.21. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 10.15. nie mogą następnie korzystać
ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z
wyrokiem Izby lub sądu.
10.22. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. Odpowiedź na odwołanie wnosi się
na piśmie lub ustnie do protokołu.
10.23. W przypadku uwzględnienia przez Zamawiającego w całości zarzutów przedstawionych w
odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie na posiedzeniu niejawnym bez obecności stron
oraz uczestników postępowania odwoławczego, którzy przystąpili do postępowania po stronie
Wykonawcy, pod warunkiem że w postępowaniu odwoławczym po stronie Zamawiającego nie
przystąpił w terminie żaden Wykonawca. W takim przypadku Zamawiający wykonuje, powtarza
lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem
zawartym w odwołaniu.
10.24. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów
przedstawionych w odwołaniu przez Zamawiającego, Izba umarza postępowanie, a
Zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
10.25. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie
Zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych
w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie.
10.26. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
10.27. Dalsze zasady dotyczące postępowania odwoławczego są opisane w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej” PZP.
11. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z wykonawcami, w tym do udzielania wyjaśnień treści SIWZ.
11.1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski oraz zawiadomienia
zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie, natomiast niektóre informacje (w tym
wyjaśnienia treści SIWZ) dopuszczone są do przekazywania faksem lub drogą elektroniczną,
pod warunkiem potwierdzenia - na żądanie zamawiającego lub wykonawcy - faktu otrzymania
ich treści.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawniony jest:
Artur Pianka
(+48 603-676-047)
przetargi@insp.waw.pl
Marcin Godawiec (012 423-46-68 wew. 21)
mzskf@mzskf.krakow.pl
11.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego, w formie określonej w pkt 11.1,
o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym wydał SIWZ w druku, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.mzskf.krakow.pl
12. Możliwości zmiany umowy.
Zamawiający wyczerpując deklarację zawartą w art. 144 ust PZP informuje o dopuszczeniu
do zmiany treści umowy z wykonawcą w przypadku wystąpienia następujących przyczyn:
a) zmiany terminu wykonania zamówienia (wydłużenia) lub terminów płatności będących
następstwem zaistnienia siły wyższej oraz zmiany harmonogramu spływu środków
z instytucji finansującej zamówienie,
19

Numer sprawy: MZSKF/ZP -05/05/2012

b) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem
osób lub instytucji trzecich,
c) zmian, które powodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego,
d) zmian poprawiających użyteczność zamawianego urządzenia bez konieczności dokonania
zwiększenia wynagrodzenia umownego,
e) zaistnienia po zawarciu umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby
niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi
prawnej:
· o charakterze niezależnym od stron,
· którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
· którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu
należytej staranności,
· której nie można przypisać drugiej stronie;
f) za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź,
pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne,
nagłe załamania warunków atmosferycznych nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenia.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ:
Załącznik nr 1 – formularz oferty
Załącznik nr 2 – oświadczenie z art.22 ust.1 i oświadczenie z art.24 ust.1
Załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy
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SIWZ: załącznik nr 1

OFERTA
nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy

dla Zamawiającego:
Małopolski Związek Stowarzyszeń
Kultury Fizycznej
30-003 Kraków, ul. Śląska 5 lok. 1
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, my niżej podpisani
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
przestrzegając ściśle postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz działając
w imieniu i na rzecz:
Nazwa wykonawcy

REGON

NIP

Siedziba (kod, miejscowość, ulica, nr budynku, nr lokalu)

Członkowie władz (dot. osób prawnych)

Internet

http://

e–mail:

Telefon/-y

@

Faks

składając
ofertę
w
postępowaniu
o
udzielenie
zamówienia
publicznego
prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla potrzeb
organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego, oświadczam/-y, że:

1. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 1 (sprzęt do
boksu) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 13.07.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Ring bokserski
1 kpl
2
Rękawice bokserskie
10 par
3
Kaski bokserskie
10 szt.
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

2. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 2 (sprzęt do
hokeja na trawie) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 13.07.2012r).
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Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Siatka na bramkę do hokeja na trawie
4 szt.
2
Numeratory zmiany zawodnika
2 kpl
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

3. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 3 (sprzęt do
gimnastyki sportowej) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 29.06.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
Lp
Opis elementu
zamawianą ilość
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Poręcze symetryczne, wyczynowe
1 kpl.
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

4. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 4 (sprzęt do
lekkiej atletyki) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 13.07.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Kamera boczna
1 kpl
2
Elektroniczny system startowy
1 kpl
3
Blok startowy wyczynowy
10 szt.
4
Wózek do płotków
4 szt.
5
Kasety numeryczne
24 szt
6
Urządzenie do zbierania wody
2 szt.
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

5. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 5 (sprzęt do
pięcioboju) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 13.07.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
Pistolet pneumatyczny do konkurencji
1
1 szt.
strzeleckich w pięcioboju
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

6. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 6 (sprzęt do
pływania) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 06.07.2012r).
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Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Tablica wyników - przenośna
1 kpl
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

7. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 7 (sprzęt do
rugby) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową …………….………zł.
brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 13.07.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
Lp
Opis elementu
zamawianą ilość
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Osłony na słupki bramkowe
4 kpl.
2
Chorągiewka do wyznaczania boiska
20 kpl
3
Wózek do wyznaczania linii
1 kpl
4
Piłka meczowa do rugby
8 szt.
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

8. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 8 (sprzęt do
pomiarów sportowych) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 29.06.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
Stoper ręczny
1
Marka …………………………….
20 szt.
Model …………………………….
Stoper stolikowy
2
Marka …………………………….
2 szt.
Model …………………………….
Waga elektroniczna
3
Marka …………………………….
6 szt.
Model …………………………….
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

9. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 9 (sprzęt do
tenisa ziemnego) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową
…………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do 06.07.2012r)..
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Siatka do tenisa ziemnego
5 szt.
2
Linie do wyznaczania kortu
5 kpl
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.
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10. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 10 (sprzętu i
wyposażenia reklamowego) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę
ryczałtową …………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż do
29.06.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
1
Zadaszenie pneumatyczne
1 kpl
2
Balon reklamowy 6 m
1 kpl
3
Balon reklamowy 4 m
5 kpl
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

11. OFERUJEMY wykonanie kompletnego przedmiotu zamówienia opisanego jako Zadanie nr 11 (sprzętu i
wyposażenia do strzelectwa sportowego) zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za
cenę ryczałtową …………….………zł. brutto w terminie do dnia ……………………….. (nie później niż
do 29.06.2012r).
Podane wyżej kwoty wynikają z obliczeń dokonanych zgodnie z postanowieniami pkt 4 SIWZ:
Cena brutto za
Zamawiana
Cena brutto za
zamawianą ilość
Lp
Opis elementu
ilość
sztukę/komplet
sztuk/kompletów
Transporter tarcz na strzelnicę
1
44 kpl
pneumatyczną 10 m
Automatyczny system oceny tarcz i taśm
2
1 kpl
strzeleckich
Razem
UWAGA: Wskazana w ofercie kwota ryczałtowego wynagrodzenia brutto uwzględnia całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, wszelkie
koszty, opłaty oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących.

12. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i warunkami.

13. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia

na okres
zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. 1 SIWZ. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna
się od dnia końcowego odbioru bez zastrzeżeń kompletnego przedmiotu zamówienia, potwierdzonego
protokółem odbioru końcowego.

14. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Istotnych Postanowieniach
Umowy.

15. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

16. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

17. OŚWIADCZAMY, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:
……………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

18. KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do:
Imię i nazwisko , nazwa firmy .........................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................
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Telefon: .............................................................. Faks: ………………………………

19. OFERTĘ niniejszą składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do niej
następujące oświadczenia i dokumenty:
a) ..................................................................................
b) ..................................................................................
c) ……………………………………………………………
d) …………………………………………………………...
......................................... dn. ................ 2012 r.
...............................................................................................
podpis/-y osoby/-ób reprezentującej/-ych wykonawcę lub pełnomocnika wykonawcy
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OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia oraz
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
nazwa i adres lub pieczęć wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla
potrzeb organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego oświadczam/-y, że możemy
ubiegać się o udzielenie wyżej określonego zamówienia, ponieważ reprezentuję/-emy wykonawcę,
którego nie dotyczą okoliczności określone w art. 24 ust.1 Prawa zamówień publicznych
stanowiącym, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania lub wypełnią normę określoną w art. 24 ust. 1 pkt 1a PZP;
2) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie
zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu
okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie
umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość
niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
3) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego;
4) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
5) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową,
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
6) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
8) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
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przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
10) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

......................................... dn. ................ 2012 r.
....................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i wykonawcy

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu i wyposażenia sportowego dla
potrzeb organizowania zawodów sportowych przez Zamawiającego, oświadczam/-y, że zgodnie z
art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych mogę ubiegać się udzielenie wyżej określonego
zamówienia, ponieważ jestem wykonawcą/reprezentuję wykonawcę, który:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności opisanych w SIWZ, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ pkt 2;
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

......................................... dn. ................ 2012 r.
....................................................................................
podpis/-y upełnomocnionego/-ych przedstawiciela/-i wykonawcy
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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR ……../2012
zawarta w dniu .....................2012 r. w Krakowie pomiędzy:
Małopolskim Związkiem Stowarzyszeń Kultury Fizycznej z siedzibą w Krakowie (30-003)
przy ul. Śląska 5 lok. 1 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem
KRS 0000162147, posiadającym NIP 675-12-19-067, REGON 357069297
reprezentowanym przez:
1.………………….- …………………….
zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym"
a
....................................................z siedzibą w .................... przy ul. ...................,
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w ........., Wydział ...... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS ..........., NIP: ......................, REGON: ...........................,
reprezentowana przez:
1………………………………………………………….
2………………………………………………………….
zwanym dalej „Wykonawcą”
Zamawiający i Wykonawca mogą być nazywani „Stroną” lub „Stronami”
wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz.
759 ze zmianami) nr postępowania MZSKF/ZP -05/05/2012 o następującej treści:
§1
1. Zgodnie z ofertą z dnia … ……….. 2012 roku Wykonawca sprzedaje a Zamawiający
kupuje sprzęt i wyposażenie sportowe dla organizowanych przez Zamawiającego
zawodów sportowych.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu umowy zawarte jest w „Opis przedmiotu
zamówienia – parametry techniczne i ilościowe” stanowiącym załącznik nr 1 do
umowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy do wskazanego przez
Zamawiającego dostawy, tj. ……………………………………………………………., na
swój koszt najpóźniej do dnia …. ……….. 2012 roku. Termin dostawy Wykonawca
uzgodni z Zamawiającym najpóźniej na … dni robocze przed planowaną dostawą.
4. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić osoby wskazane ze strony Zamawiającego w
treści § 9 najpóźniej na 3 (trzy) dni robocze przed planowanym terminem dostawy
przedmiotu zamówienia.
5. Przedmiot umowy uważa się, za ostatecznie odebrany (protokołem), w treści którego
zostanie potwierdzone, iż został on odebrany jako kompletny bez usterek i jest
zapewnione jego bezawaryjne uruchomienie i oddanie do eksploatacji.
§2
1. W razie stwierdzenia wad lub braków w przedmiocie umowy Zamawiający w
terminie 3 dni złoży Wykonawcy pisemną reklamację.
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2. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 7 dni rozpatrzyć reklamację i udzielić
Zamawiającemu pisemnej odpowiedzi czy reklamację uznaje. W razie uznania
reklamacji jest zobowiązany niezwłocznie wymienić przedmiot umowy na wolny od wad
lub wady usunąć.
§3
1. Cena kupna przedmiotu umowy wynosi brutto:………………….zł słownie:…..……
2. Ceny jednostkowe sprzętu i wyposażenia ustalone są na podstawie oferty Wykonawcy
która stanowi załącznik nr 2 do umowy
3. Płatność nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury przelewem na
konto Wykonawcy wskazane na fakturze w ciągu 21 dni kalendarzowych po
otrzymaniu faktury i oryginału protokołu zdawczo odbiorczego.
§4
1. Na ……………………….. Wykonawca udziela gwarancji na okres ….. miesięcy, której
bieg rozpoczyna się w dniu podpisania przez strony protokołu odbioru.
2. Warunki gwarancji oraz warunki świadczenia serwisu gwarancyjnego opisane i
podpisane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego stanowić będą
załącznik do umowy.
3. Strony ustalają że:
a) czas na usunięcie wad i usterek urządzenia, – nie dłuższy niż 10 dni roboczych,
b) ewentualna naprawa nastąpi w miejscu użytkowania sprzętu, w przypadku
konieczności wykonania naprawy poza miejscem użytkowania sprzętu, Wykonawca
zapewni na własny koszt odbiór sprzętu do naprawy i jego dostawę po dokonaniu
naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy.
4. Udzielenie gwarancji nie wyłącza możliwości skorzystania przez Zamawiającego
z przepisów o rękojmi.
5. W sprawie zgłaszania ewentualnych usterek i konieczności dokonywania napraw lub
innych czynności serwisowych Wykonawca wskazuje następujące numery telefonów,
faksów i adresy poczty elektronicznej:
Telefon ………………….
Fax ………………………
e-mail ……………………..
§5
1. Strony ustalają odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w sposób następujący:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% liczonej od
wartości umowy za każdy dzień zwłoki z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu
umowy, przy czym za nieterminową realizację rozumie się oddanie przedmiotu
umowy z opóźnieniem w stosunku do terminów wynikających z umowy lub/i z
usterkami. Kara umowna może zostać potrącona z należnego wynagrodzenia.
b) Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe od nie
terminowej płatności.
2. Zastrzeżenie kar umownych nie uchyla możliwości dochodzenia przez Zamawiającego
odszkodowania na zasadach ogólnych.
§6
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, w następujących
przypadkach:
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a) opóźnienia terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
b) w wykonaniu uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
c) przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w ppkt a, b pkt 1 § 6
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.
§7
1. Strony umowy zwolnione są od odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia okoliczności siły
wyższej.
2. Przez siłę wyższą dla potrzeb niniejszej umowy, rozumie się następujące zdarzenia
negatywnie oddziałujące na wywiązanie się przez Strony z przyjętych zobowiązań:
a) wojnę ( wypowiedzianą lub nie ) rewolucję, rozruchy, powstanie, zamieszki, inwazję,
konflikt zbrojny, akt terroryzmu bądź sabotażu
b) wypadek, w wyniku którego nastąpiło skażenie radioaktywne bądź chemiczne.
c) eksplozję, pożar, powódź, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi bądź jakiekolwiek
podobne zagrożenie.
d) zarazę, bądź inną poważną epidemię.
§8
Wszystkie załączniki stanowią integralną część umowy.
§9
Osobami wyznaczonymi do kontaktów przy realizacji niniejszej umowy są:
1) ze strony Zamawiającego: …………………………………………… (koordynator)
2) ze strony Zamawiającego: …………………………………………… (odbierający
przedmiot zamówienia)
3) ze strony Wykonawcy:.............................................................................
Wszelka korespondencja, oświadczenia, listy między Stronami uważa się za skutecznie
doręczone jeżeli zostały przesłane na adres strony podany w umowie (listem poleconym,
pocztą kurierską) i nie odebrane, chyba że strona uprzednio skutecznie zawiadomiła drugą
stronę o zmianie adresu.
§ 10
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swej ważności winny zostać
sporządzone w formie pisemnej.
§ 11
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami).
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu
umowy lub z nią związane w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia,
będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załączniki:
1/ Opis przedmiotu zamówienia – parametry techniczne i ilościowe –(wyciąg z SIWZ).
2/ Oferta Wykonawcy (wyciąg).
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